REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

PARECER DO CONTROLE INTERNO

O Sr. ANTÔNIO DEMILTON DOS SANTOS, portador do CPF: 396.154.482-49, responsável pelo
Controle Interno da Prefeitura Municipal de Anapu-PA, nomeado nos termos da Port. Municipal
354/2017 SEMAD-PMA, declara, para os devidos fins, juntos ao Tribunal de Contas dos Municípios do
estado do Pará, nos termos do art. 11, da resolução n/11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que
analisou integralmente o processo n° 052/2017-01, referente a Processo Licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para
aquisição de materiais de expediente, suprimentos e equipamentos de informática, para
manutenção das atividades do fundo municipal de saúde, conforme anexo I, celebrado com as
empresas: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, cnpj: 21.852.893/0001-73; A.S.LOPES
COM.IND.GRAFICA – ME, cnpj: 05.231.416/0001-34, com base insculpidas pela lei n° 8.666/93, lei
10.520/02, Lei Complementar 123/2006 e demais Instrumentos legais regras correlatos, pelo que
declara, ainda, que o referido processo se encontra;
(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e
contratação, estando aptos a gerar despesas para a municipalidade;

Tendo em vista que constam nos autos do processo seguintes documentos:
1.ATA;
2.TERMO DE ADJUDICAÇÃO;
3.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO;
4. CONTRATOS.
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à
comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e
comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Anapu- Pará, 04 de Julho de 2017.
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